UCHWAŁA NR VII/104/19
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 25 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.1)) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/200/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 3980), wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1 W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane będą
w szczególności następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
14) zużyte opony;
15) popiół i żużel z palenisk domowych.”;
2) § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 4. Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą świadczyć zgodnie
z harmonogramami pracy określonymi w Regulaminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

1) Zmiana
2) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r. poz. 1629.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym
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